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Bu Gizlilik Beyanının kapsamı nedir? 

Bu Gizlilik Beyanı, bu Gizlilik Beyanına bağlantı veren veya onu yayımlayan web siteleri, mobil 
uygulamalar ve dijital hizmetler için geçerlidir. Bu Gizlilik Beyanı, bağlı işletmelerimiz dahil olmak üzere 
Allergan plc’nin (toplu olarak “Allergan”, “biz”, “bizim” veya “bize” olarak anılmaktadır) hakkınızda hangi 
bilgileri toplayabileceğini, Kişisel Verilerinizi nasıl topladığımızı, Kişisel Verilerinizi kime açıkladığımızı ve 
Kişisel Verilerinizi kullanımımızı sınırlamak için hangi haklara sahip olduğunuzu bildirmek amaçlıdır. Bu 
Gizlilik Beyanında, bu Gizlilik Beyanına bağlantı veren veya onu yayımlayan web sitelerini, uygulamaları 
ve dijital hizmetleri “web siteleri” olarak anacağız. 

Hakkınızda hangi Kişisel Verileri toplayabiliriz? 

Bu Gizlilik Beyanına bağlantısı olan web siteleri aracılığıyla, (IP adresi gibi) doğrudan sizi adınızla 
tanımlamayan veya iletişim bilgilerinizi içermeyen, ancak web sitemize erişen belirli bir bilgisayar veya 
cihazı tanımlamak için kullanılabilecek ve bazı başka bilgilerle bir araya getirildiğinde sizi tanımlamak için 
kullanılabilecek bilgileri toplayacak ve işleyeceğiz. Bu Kişisel Verileri, web sitelerimizle etkileşiminiz 
aracılığıyla elde ediyoruz.  

Bu Gizlilik Beyanına bağlantısı olan web sitelerimiz aracılığıyla hakkınızda işlediğimiz Kişisel Veriler, 
aşağıdaki Kişisel Veri kategorilerini içerebilir: 

• Demografik veriler;

• Çevrimiçi tanımlayıcılar;

• IP adresi;

• Çerezlerimizden gelen veriler;

• 3. taraf çerezler; ve/veya

• Sosyal medya kullanımı ve sosyal
medyadan yararlanma

Sizden doğrudan tanımlanabilir Kişisel Veri topladığımız durumlarda, aşağıdaki gizlilik bildirimleri hangi 
bilgileri toplayabileceğimiz, nasıl toplayabileceğimiz, hangi amaçla toplayabileceğimiz, bu bilgileri kime 
ifşa edeceğimiz ve bu bilgileri kullanmamızı sınırlamak için hangi haklara sahip olduğunuza dair ek bilgi 
sağlayacaktır. Lütfen bizimle etkileşimleriniz için geçerli aşağıdaki gizlilik bildirimlerine tıklayın: 
https://www.allergan.com/gdpr. 

Kişisel Verilerinizi nasıl kullanacağız? 

Kişisel Verilerinizin işlenmesi kavramı, Kişisel Verilerinizi nerede kaydedeceğimizi, organize edeceğimizi, 

yapılandıracağımızı, saklayacağımızı, uyarlayacağımızı veya değiştireceğimizi, elde edeceğimizi, onlara 

danışacağımızı, kullanacağımızı, iletim, yayma aracılığıyla ifşa edeceğimizi veya başka bir biçimde erişilir 

kılacağımızı, sıralayacağımızı veya birleştireceğimizi, kısıtlayacağımızı, sileceğimizi veya imha 

edeceğimizi içerir. 

Kişisel Verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işleyebiliriz: 

• Şirket uyumluluk ve tesis ve ağ güvenliği
amaçları;

• Kişisel verilerinizi işlememizin yasal
zorunluluk olduğu durumlar;

https://www.allergan.com/gdpr


 

 

 

• Allergan sistemlerinin, tesislerinin, 
kayıtlarının, mülk ve altyapısına erişim 
veya bunların kullanımının 
yetkilendirilmesi, tahsisi, uygulanması, 
izlenmesi ve sonlandırılması; 

• Bizimle olan etkileşimlerinizin izlenmesi; 

• Uyumluluk amacıyla programlarımızın ve 
hizmetlerimizin denetlenmesi; 

• Tedarikçilerimiz tarafından 
gerçekleştirilen analizler dahil istatistiksel 
analizler; 

• Web sitesi yönetimi; ve/veya 

• Üçüncü Taraf Çerez İzleme dahil 
Pazarlama Faaliyetleri ve bizimle veya 
başkalarıyla etkileşiminizle ilgili ilgi amaçlı 
profil oluşturma 
 

 

Yerel yasaların gerektirdiği amaçlar dahil olmak üzere, sizi bilgilendirip onayınızı almamız gereken diğer 

tüm amaçlarda, bu amaçlarla Kişisel Verilerinizi işlemeden önce onayınızı alacağız.  

Kişisel Verilerinizi İşlemek için yasal dayanağımız nedir? 

Yukarıda listelenen özel amaçlara yönelik olarak Kişisel Verilerinizi işleme konusunda geçerli yasal 

dayanağımız aşağıdakileri içerir: 

• Onayınıza dayanarak: Bazı durumlarda Kişisel Verilerinizi toplamak ve işlemek için onayınızı 

isteyebiliriz. Bize onay vermeyi seçerseniz daha sonra aşağıda “bizimle nasıl iletişime geçersiniz” 

bölümünde açıklanan biçimde bizimle temas kurarak onayınızı geri çekebilirsiniz. Onayınızı geri 

çekmenizin, daha önce gerçekleşen Kişisel Veri işlemlerini etkilemeyeceğini lütfen unutmayın. 

Kişisel Verilerinizi onayınıza bağlı olarak işlememiz durumunda, onay aldığımız sırada size daha 

ayrıntılı bilgi sağlayacağız. 

 

• Geçerli yasalara uygunluk veya bir sözleşmenin uygulanması: Belirli durumlarda, ilgili bir 

yasa/düzenlemeye uygunluk veya tabi olduğunuz bir sözleşmede bize ait olan yükümlülüklerin 

yerine getirilmesi amacıyla Kişisel Verilerinizi işlememiz gerekebilir. Yasal yükümlülüklerimizin 

yerine getirilmesi amacıyla Kişisel Verilerinizi işlediğimiz durumlarda, bu işleme faaliyetine itiraz 

etmenize izin verilmeyebilir, ancak yasal yükümlülüklerimize engel teşkil etmediği sürece bu 

bilgilere erişme veya onlara inceleme hakkına genellikle sahip olursunuz. Tarafı olduğunuz bir 

sözleşme uyarınca sözleşme yükümlülüklerimizi yerine getirmek için işleme yaptığımız 

durumlarda, bu işlemeye itiraz edemeyebilirsiniz, veya işleme onayınızı geri çekmek veya 

işlememize itiraz etmeyi seçerseniz tarafı olduğunuz sözleşme yükümlülüğümüzü gerçekleştirme 

kapasitemiz etkilenebilir. 

 

• Meşru menfaatimiz: Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz, bilimsel araştırma ve eğitim fırsatlarıyla ilgili 

olarak sizinle iletişime geçmekte ve etkileşimlerinizi yönetmekteki meşru menfaatlerimize 

dayanarak Kişisel Verilerinizi işleyebiliriz. Aşağıda tanımlamış olabileceğiniz diğer haklara ek 

olarak, Kişisel Verilerinizin bu biçimde işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsiniz. Bu itirazınızı, 

aşağıda “bizimle nasıl iletişime geçersiniz” bölümünde açıklanan biçimde kaydedebilirsiniz. 

Kişisel Veri toplayan Çerezler ve Benzer Teknolojiler 

Web işaretçileri 



 

 

 

Web sitelerimiz, web günlüğü bilgilerinin toplanmasını sağlayan web işaretçileri adlı teknolojiyi 
kullanabilir. Web işaretçisi, bir web sayfasında veya e-posta mesajında, görüntülenen sayfaları 
veya açılan mesajları izlemek için tasarlanmış küçük bir grafiktir. Web günlüğü bilgileri, web 
sitelerimizden birini ziyaret ettiğinizde, web sitemizi barındıran bilgisayar tarafından (“web 
sunucusu” olarak adlandırılır) toplanır.  

Belirli web sitelerinde veya size gönderdiğimiz e-postalarda “web işaretçisi” adlı teknolojiyi 
kullanabiliriz (“eylem etiketi” veya “şeffaf GIF teknolojisi” olarak da adlandırılır). Tarafımızdan 
gönderilen hangi e-posta mesajlarının açıldığını ve bir mesaj uyarınca harekete geçilip 
geçilmediğini belirlemek için web işaretçileri kullanabiliriz. Web işaretçileri, bir siteye gelen 
ziyaretçi sayısını veya bir sitedeki ana öğeleri kaç ziyaretçinin tıkladığını ölçerek web sitelerinin 
etkililiğinin analiz edilmesine yardımcı olur. 

Çerezler 
Bu web sitesi “çerez” adlı teknolojiyi kullanabilir. Çerez, bir web sitesinin, bilgisayarınızda 
internet tarayıcı dosyalarının bulunduğu sabit sürücüye yerleştirebileceği küçük bir veri 
dosyasıdır. Çerez, bazı kayıt alanlarına belirli bilgileri yeniden girme zahmetinden kurtarır, çünkü 
çerezler bir sitenin ziyaretçinin daha önce girdiği bilgileri “hatırlaması” için kullanılabilir. Çerez 
ayrıca içeriğin kullanımına özel bilgilerin size sağlanmasını sağlar ve web sitesinin bölümlerinin 
nasıl kullanıldığını izler. Çerezler bizim tarafımızdan veya web analiz servisleri ve reklam ağ 
servisleri gibi sözleşme ilişkimiz olan üçüncü taraflar tarafından bilgisayarınıza yerleştirilebilir. 
Çoğu internet tarayıcısında ve diğer yazılımda bilgisayarınızın sabit sürücüsünden çerezleri 
silmek, tüm çerezleri engellemek veya bir çerez yerleştirilmeden önce uyarı almak için tarayıcı 
ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Bu işlevler hakkında daha fazla bilgi için lütfen tarayıcınızın 
talimatlarını kontrol edin. Çerezleri reddederseniz sitenin işlevleri kısıtlanabilir ve sitenin 
özelliklerinin çoğundan yararlanamazsınız. 

 
Do Not Track  
Çevrimiçi faaliyetinizin izlenmesini önlemek için farklı yollar vardır. Bunlardan biri, tarayıcınızda 
web sitelerine ziyaret ettiğiniz sitelerin hakkınızda belirli bilgilerini toplamasını istemediğimize 
dair uyarı sağlayan bir tercih ayarıdır. Buna Do-Not-Track (DNT) sinyali adı verilir. Lütfen şu anda 
web sitelerimizin ve web esaslı kaynaklarımızın tarayıcılardan gelen bu sinyallere yanıt 
vermediğini unutmayın. Şu anda bir DNT sinyali tespit edildiğinde şirketlerin ne yapacağına dair 
evrensel olarak kabul edilmiş bir standart yoktur.  

 
Google Analytics 
Web sitemizin daha iyi çalışmasını ve web sitesinin hangi kısımlarının kullanıldığını anlamamızı 
sağlamak için Google Analytics kullanılabilir. Google Analytics ziyaretçiler hakkında bilgi 
toplamak için birinci taraf çerezler ve JavaScript kodu gibi teknik araçlar kullanır. Google 
Analytics, JavaScript’i etkin olan site ziyaretçilerini izler. Google Analytics, ziyaretçilerin nereden 
geldiği ve sitede ne yaptıkları dahil olmak üzere ziyaretçilerin web sitesiyle nasıl etkileşim 
kurduğunu anonim olarak izler. Google Analytics yukarıda belirtilen kullanıcılardan bilgi toplar. 

 
Bu bilgiler web sitesini yönetmek ve güncellemek için kullanılır. Ayrıca ziyaretçilerin beklenen 
site demografisine uyup uymadığını ve ana izleyicilerin içerikte nasıl gezindiğini değerlendiririz. 
 

A. Çekilme Seçeneği: 



 

 

 

Google Analytics verilerinin toplanmasını istemeyen web sitesi ziyaretçileri için çekilme 
seçeneği sunar. Bu seçenek hakkında daha fazla bilgiyi şurada bulabilirsiniz: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.  
 
B. Google’ın Verileri Kullanımı: 
Google ve yüzde yüz iştirakleri, Google Analytics Bilgi İfşa ve Paylaşma kullanımınızda 
toplanan bilgileri saklayabilir ve kullanabilir, bunlar Gizlilik İlkesi koşullarına tabidir 
(http://www.google.com/privacy.html adresinde veya Google’ın dönem dönem 
sağladığı başka URL adreslerinde bulunur). 

 
Sosyal Medya Eklentileri 
Web sitelerimiz, başkalarıyla kolay bilgi paylaşmanızı sağlamak için Sosya Medya Eklentileri 
kullanabilir. Web sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, web sitemizde bulunan sosyal medya 
eklentisinin operatörü, bilgisayarınıza operatörün web sitelerimizi daha önce ziyaret eden kişileri 
tanımasını sağlayan bir çerez yerleştirebilir. Daha önce web sitemizde gezinirken sosyal medyaya 
giriş yaptıysanız sosyal medya eklentileri, hakkınızda web sitemizi ziyaret ettiğinizi gösteren 
doğrudan tanımlama bilgilerini sosyal medya web sitesine sağlayabilir. Sosyal medya eklentisi, 
sosyal ağlarda oturum açan kullanıcılar ve bu kullanıcıların web sitemizdeki eklenti ile 
etkileşimde bulunup bulunmadığına dair bilgi toplayabilir. Sosyal medya eklentileri ayrıca sosyal 
medya web sitesinin web sitemizdeki faaliyetlerinizle ilgili bilgileri kendi sosyal medya web 
sitelerindeki kullanıcılarla paylaşmasını sağlar. Allergan sosyal medya eklentilerinin içeriğini 
denetlemez. Sosyal medya web sitelerinin sosyal medya eklentileri hakkında daha fazla bilgi için 
bu sitelerin gizlilik ve veri paylaşım beyanlarına bakmanız gerekir. 

 
Çocukların Kişisel Verileri 
Bu site, 16 yaşından küçük bireyler için amaçlanmış veya tasarlanmış değildir. 16 yaşından küçük 
bireylerin Kişisel Bilgilerini kasti olarak topluyor değiliz.  
 
Kişisel Verileri nasıl koruruz? 

Kişisel Verilerinizi kayıp, hırsızlık, yanlış kullanım, izinsiz erişim, değiştirme, ifşa ve imhaya karşı korumak 

için endüstri standardında idari, teknik ve fiziksel emniyet tedbirleri kullanıyoruz. Kişisel Verilerinize 

erişimi, sadece bu bilgilere işle ilgili olarak erişmesi meşru olan bizim adımıza hareket eden çalışanlarla 

ve üçüncü taraflarla sınırlı tutuyoruz. Kişisel Verilerinizi adımıza hareket eden üçüncü taraflara, Kişisel 

Verilerinizin sadece bu Gizlilik Beyanıyla ve bizim güvenlik ilkelerimizle ve prosedürlerimizle tutarlı 

biçimde korunacağına dair yazılı güvence aldığımız takdirde transfer edeceğiz. 

Kişisel Verilerinizi kime ve ne zaman ifşa edeceğiz veya paylaşacağız? 

Kişisel Verilerinizi aşağıdaki kurumlarla paylaşacağız veya onlara ifşa edeceğiz:  

• Aşağıda ele alacağımız gibi global iştiraklerimiz.  

 

• Kişisel Verilerinizle ilgili yukarıda tanımlanan işletme amaçlarına dair faaliyetler veya işlevler 

gerçekleştiren adımıza hizmet yürütmek üzere sözleşme yaptığımız üçüncü taraflar. Bunu 

yapmamız durumunda, adımıza hareket eden üçüncü tarafların onlarla paylaştığımız Kişisel 

Verilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamalarını şart koşacağız. Bu Gizlilik Beyanında aksi 

belirtilmediği takdirde, bu üçüncü tarafların, bize hizmet sağlamak, adımıza hizmet 



 

 

 

gerçekleştirmek veya geçerli yasalara veya düzenlemelere uygunluk için gerekenler dışında 

başka bir amaçla Kişisel Verilerinizi kullanmayacaklarını veya ifşa etmeyeceklerini sözleşmede 

kabul etmeleri gerekir.  

• Devlet kurumları, denetçiler ve yetkililer. Kişisel Verilerinizi resmi bilgi talepleri karşılığında veya 

yasaların, düzenlemelerin veya endüstri kurallarının gerektirdiği durumlarda devlet kurumlarına, 

yetkililere veya denetçilere ifşa edebiliriz. 

 

• Olası veya mevcut üçücü taraf alıcılar. İşletmemizi satış, birleşme veya şirket alımı aracılığıyla 

yeniden düzenlemeye veya elden çıkarmaya karar verirsek Kişisel Verilerinizi mevcut veya 

muhtemel alıcılarla paylaşabiliriz. Bu alıcıların Kişisel Verilerinize bu Gizlilik Beyanına uygun 

olarak muamele etmesini şart koşacağız. 

Kişisel Verilerinizi uluslararası olarak nasıl transfer ederiz? 

Kişisel Verilerinizi diğer global iştiraklerimize iletebiliriz. Allergan iştiraklerinin adları ve iletişim bilgileri 

https://www.allergan.com/home adresinde bulunabilir. Buna ek olarak, bu iştirakler Kişisel Verilerinizi 

başka global iştiraklerimize de iletebilir. Bazı iştiraklerimizin ve onları veritabanlarının bulunduğu yerler, 

sizin ikamet etmekte olduğunuz ülke yasalarına benzer biçimde yeterli veri koruma düzeyi sağlamıyor 

olabilir. Her şeye rağmen, tüm iştiraklerimizin Kişisel Verilerinize bu Gizlilik Beyanı ve gizlilik ve veri 

koruma ilkelerimiz ve prosedürlerimize uygun olarak muamele etmesi şarttır.  

AB-ABD ve İsviçre-ABD Güvenlik Kalkanı Bildirimi: Allergan ve ABD’deki iştirakleri, Avrupa 

Ekonomik Alanı (AEA) ve İsviçre’deki kişilerden Kişisel Veri bilgisi alabilir. AEA ve İsviçre’den 

Kişisel Verilerin toplanması, kullanılması ve muhafaza edilmesiyle ilgili olarak AB-ABD ve İsviçre-

ABD Güvenlik Kalkanı İlkeleri’ne (Güvenlik Kalkanı İlkeleri) uyuyoruz. Bu Gizlilik Bildirimi ve 

Güvenlik Kalkanı İlkeleri arasında uyumsuzluk olması durumunda Güvenlik Kalkanı İlkeleri geçerli 

olacaktır. Gizlilik Kalkanı Çerçevesi hakkında daha fazla bilgi almak ve sertifikamızı görmek için 

https://www.privacyshield.gov/ adresine gidebilirsiniz. Uluslararası Anlaşmazlık Çözüm Merkezi 

(ICDR), Gizlilik Kalkanı Çerçevesinin gerektirdiği biçimde bizim üçüncü taraf anlaşmazlık çözüm 

tedarikçimizdir. Güvenlik Kalkanına uygunlukla ilgili şikayetiniz olması durumunda bizimle 

doğrudan temasa geçebilir veya http://go.adr.org/privacyshield.htm adresinden ICDR ile temasa 

geçebilirsiniz. Belirli durumlarda bağlayıcı tahkim talep etmeniz mümkündür. Güvenlik Kalkanı 

İlkelerine uygunluk konusunda ABD Federal Ticaret Komisyonunun soruşturma ve yürütme 

yetkisine tabiyiz.  

Kişisel Verilerinizi, yukarıda tanımlanan Kişisel Verilerin işlenmesi amacıyla ilgili olarak adımıza faaliyet 

yürütmesi veya çalışması için sözleşme yaptığımız üçüncü taraflara iletebiliriz. Üçüncü taraflarımız geçerli 

yasalara veya sözleşmelere uymaya sözleşmeye bağlı olarak zorunludur; buna Avrupa Komisyonu, AB-

ABD ve/veya İsviçre-ABD Güvenlik Kalkanı sertifikalarıyla ve/veya bizimle yaptığı AB Standart Sözleşme 

Şartlarıyla “yeterliliğin” belirlenmesini içerebilen AB kişisel verileri elde etmek için mevcut geçerli AB 

Kişisel Veri sınır ötesi transfer mekanizmasına sahip olmak dahildir.  

Kişisel Verilerinizin sınır ötesi transferi hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki “bizimle nasıl 

iletişime geçersiniz” bölümünde açıklanan bilgileri kullanarak bizimle temasa geçin. 

Kişisel Verilerinizi ne kadar süreyle muhafaza edebiliriz? 

https://www.allergan.com/home
https://www.privacyshield.gov/
http://go.adr.org/privacyshield.html


 

 

 

Kişisel Verileriniz bizimle olan ilişkiniz süresince muhafaza edilecektir. Hakkınızda topladığımız Kişisel 

Verileri Kurumsal Kayıt Muhafaza İlkemize uygun olarak saklayıp muhafaza edeceğiz, ardından 

arşivlenecek veya silinecektir. Muhafaza uygulamalarımızla ilgili ayrıntılı bir program 

https://www.allergan.com/home adresinde bulunabilir. Size karşı devam eden yükümlülüklerimiz olması 

durumunda veya yerel yasaların gerektirmesi halinde bazı bilgilerin daha uzun süre muhafaza 

edilebileceğini lütfen unutmayın. 

Üçüncü Taraf Web Sitelerine Bağlantılar  
Ziyaretçilerimize kolaylık sağlamak amacıyla bu web sitesinde yararlı bilgiler sunabileceğini 
düşündüğümüz üçüncü taraflara ait veya onların işlettiği diğer sitelere bağlantılar olabilir. Burada 
tanımladığımız ilkeler ve prosedürler bu siteler için geçerli değildir. Üçüncü taraf siteleri tarafından veya 
o sitelerde Kişisel Verilerin toplanması ve kullanımından biz sorumlu değiliz. Dolayısıyla, üçüncü taraf 
web sitesi kullanımı aracılığıyla elde edilen Kişisel Verilerin herhangi bir üçüncü tarafça kullanımından 
doğan tüm yükümlülükleri reddediyoruz. Gizlilik, güvenlik, veri toplama ve dağıtım ilkeleriyle ilgili bilgi 
için bu sitelerle doğrudan temasa geçmenizi tavsiye ederiz. 
 
Haklarınız nelerdir? 

Kişisel Verilerinizi görme ve elektronik kopyası dahil olmak üzere kopyasını alma hakkına sahip olmanın 

yanı sıra hakkınızda elimizde bulunan yanlış veya eksik Kişisel Verilere düzeltme yapmamızı isteme 

hakkına sahipsiniz. Ayrıca bilgileri bize sağlama amacınıza yönelik olarak artık gerek kalmadığında Kişisel 

Verilerinizi silmemizi talep edebilir, silmenin mümkün olmadığı durumlarda Kişisel Verilerinizin 

işlenmesini bazı kısıtlı amaçlarla sınırlandırabilir veya Kişisel Verilerinizi işlememize itiraz edebilirsiniz. 

Belirli durumlarda Kişisel Verilerinizin bir kopyasını seçtiğiniz bir üçüncü tarafa göndermemizi 

isteyebilirsiniz.  

Bu haklardan birini kullanmak için, aşağıdaki “bizimle nasıl iletişime geçersiniz” bölümünde belirtilen 

biçimde bizimle temasa geçin. Ayrıca haklarınızın ihlal edildiğini düşünmeniz durumunda üst bir 

otoriteye şikayette bulunma hakkına sahipsiniz (aşağıdaki “çözümler” bölümündeki ayrıntılara bakın). 

Gizlilik Beyanında değişiklik yapmamız durumunda 

Kişisel Verilerinizin işlenmesine dair yasal zorunluluklarımızdaki veya yöntemlerdeki değişiklikleri 

yansıtmak amacıyla bu Gizlilik Beyanında zaman zaman değişiklikler yapabiliriz. Bu Gizlilik Beyanına 

yapılan maddi değişiklikleri size bildireceğiz ve bunlar size bildirildiği anda geçerli olacaktır.  

Sorularınız veya endişeleriniz varsa bizimle nasıl iletişime geçeceksiniz? 

Lütfen aşağıdaki bilgileri kullanarak aşağıdaki biçimlerde Allergan’ın AB Veri Koruma Yetkilisi (DPO) ile 

iletişime geçin:  

• Soru sorun; 

• Bir endişenizi bildirin veya şikayette bulunun; 

• Bir programdan veya hizmetten vazgeçin; ve/veya  

• Erişim, düzeltme, taşınabilirlik, itiraz, kısıtlama ve silme dahil yukarıdaki haklardan yararlanmak 

için. 

 Allergan’ın AB DPO’su 

 Posta Adresi:  

https://www.allergan.com/home


 

 

 

Allergan Ltd, Marlow International Parkway, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1YL, İngiltere 

 E-posta Adresi:  

IR-EUDPO@allergan.com  

 

Hangi çözümler mevcuttur? 

Gizlilik ve veri koruma haklarınız hakkında daha fazla bilgi için veya bizimle bir sorunu doğrudan 

çözememeniz ve şikayette bulunmak istediğiniz durumda lütfen ülkenizde bulunan veri koruma 

kurumuyla veya Allergan’ın baş veri koruma düzenleme kurumuyla görüşün: 

 İrlanda Veri Koruma Komisyonu 

 Posta Adresi: 

 Canal House, Station Road, Portarlington, R32 AP23 Co. Laois 

 Telefon Numaraları: 

 +353 57 8684800 

 +353 (0)761 104 800 

 E-posta Adresi: 

 info@dataprotection.ie  
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